
jumlah penampilan anak-anak 
penyandang disabilitas. Mereka 
memamerkan bakatnya, mulai dari 
mahirnya berlenggak-lenggok ala 
model catwalk hingga melantun-
kan suara merdu mereka di hadap-
an pejabat teras Wonogiri yang 
duduk di kursi undangan.

Termasuk Aji Saka, penyandang 
autisme dari Dusun Jelok RT 3 RW 
2 Desa Sumberejo, Kecamatan 
Jatisrono. Kelebihannya, mampu 
melakukan hitung-hitungan deng-
an cepat, bak kalkulator. Tantangan 
dari para tamu undangan pun satu 
per satu bisa dijawabnya 

SELASA 14 DESEMBER 2021

Aji Saka, Bocah Berkebutuhan Khusus Jago Hitung-hitungan        

Suka Matematika sejak Kecil, Ditanya Perkalian Sulit Langsung Jawab

Oleh:

DAHLAN ISKAN

PERSPEKTIF

Baca Suka... Hal 7

Setiap insan memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing. Aji Saka, 12, seorang anak penyandang 

autis ini juga memiliki kemampuan yang tidak banyak 
dimiliki orang seusianya. 

IWAN ADI LUHUNG, Wonogiri, Radar Solo

BAKAT 
ALAM:
Aji Saka 
saat
berfoto
bersama
Wakil 
Bupati
Wonogiri 
Setyo
Sukarno
saat
peringatan
HDI Jumat 
(10/12) lalu.

PULUHAN penyandang disabil-
itas berkumpul di pendapa rumah 
dinas bupati Wonogiri Jumat (10/12) 
lalu, tepat sepekan setelah Hari 
Disabili tas Internasional (HDI). 
Ya, mereka sengaja diundang oleh 
Pemkab Wonogiri dalam peringat-
an HDI.

Sejumlah stan pun berdiri ber-

jajar di sebelah timur pendapa. 
Ada stan yang menjajakan kerajin-
an tangan seperti batik, gantung an 
kunci, kerajinan bambu dan se-
bagai nya. Ada pula stan yang me-
nyiapkan makanan olahan yang 
dibikin oleh difabel dari berbagai 
kecamatan di Kota Sukses.

Peringatan HDI itu juga diisi se-
IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO

MENTERI Keuang-
an Sri Mulyani 
mengimbau peme-
rintah dae rah 
(pemda) membatasi 
anggaran belanja 
pegawai maksimal 30 
persen. Dalam 
kebijakan itu, ada 

be berapa kajian tentang kelemahan 
yang secara umum dilakukan oleh 
pemda dalam mengelola anggaran 
mere ka 

SUDUT
PANDANG

Oleh:
SUNNY UMMUL FIRDAUS

Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret 

Saatnya APBD 
untuk Rakyat

SEMARANG, Radar Solo - Gu-
bernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
meminta ada peningkatan capaian 
vaksinasi dalam tiga minggu tera-
khir Desember ini. Daerah yang 
capaian vaksinnya masih rendah 
diminta menyusun strategi perce-
patan vaksinasinya.

Hal itu disampaikan Ganjar usai 
memimpin rapat penanganan Co-
vid-19 kabupaten/ kota se Jateng 
secara virtual di kantornya, Senin 
(13/12). Ganjar mengatakan, strate-
gi percepatan segera dipetakan. 
Terutama untuk daerah dengan 
jumlah penduduk besar namun 
fasilitas kesehatannya terbatas.

“Sehingga kami nanti bisa tahu 
apa yang mesti dibantu. Misal 
tenaga (kesehatan), vaksin, per-
alatan dan seterusnya,” ucap Gan-
jar 

PEMPROV JATENG

TERUS BERGERAK: Gubernur Ganjar Pranowo pimpin rapat penanganan Covid-19 di Semarang, kemarin (13/12). 

Ganjar: Percepat Vaksinasi, Desember Finis

Nataru Boleh Wisata, tapi Taat Prokes

PEMKOT Surakarta mulai memetakan 
sa saran vaksinasi anak usia 6-11 tahun se-
telah pemerintah pusat mengizinkan vak-
sinasi anak. Sebanyak 50 ribu sasaran vak-
sinasi telah di petakan.

Ketua Harian Satgas 
Pe nanganan Covid-19 
Kota Surakarta Ah yani 
me  ngatakan, vaksina-
si usia 6-11 tahun bi-
  sa dilakukan di se ti ap 
daerah yang ca pai an 
vak sinasi um um do-
sis pertama mencapai 
70 persen dan vaksi-
nasi lansia dosis per-
tama mencapai 60 persen. Me ngacu aturan 
itu, vaksinasi di Solo telah di atas 100 persen 
sehingga vaksinasi anak usia 6-11 tahun boleh 
dilakukan 

50 Ribu Anak 
Siap Divaksin

AHYANI
Ketua Harian Satgas 

Penanganan Covid-19 
Kota Surakarta

 Polda Siagakan 76 Pos di 
Lokasi Wisata

Antisipasi Kemacetan di 
Proyek yang Belum Kelar

SOLO, Radar Solo – Setelah pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 
3 ditiadakan, objek wisata diprediksi bakal di-
serbu pada momen libur Natal dan tahun baru 
(Nataru). Polda Jateng telah menyiapkan 76 pos 
pe ngamanan di seluruh objek wisata di Jawa 
Te ngah. Pos yang di dirikan ini sebagai langkah 
an  tisipasi mobilitas masyarakat 

M. IHSAN/RADAR SOLO

SIAP DIKUNJUNGI: Kawasan Candi Sukuh, Ngargoyoso, Karanganyar menjadi jujukan para wisatawan yang akan menikmati pemandangan alam dan wisata religi. 

WISATA 
LOKAL: 

Objek
wisata lokal 
Kalimasada, 

Klaten
menjadi
jujukan

warga
setempat

dan
sekitarnya.

M. IHSAN/RADAR SOLO

PENGAWASAN OBJEK WISATA
TUGAS PETUGAS POS 
PENGAMANAN WISATA
• Memastikan pengunjung objek 

wisata taat prokes.

Kroni Texmaco
GIGIN Praginanto menjadi wartawan 

yang beruntung: ia ditelepon sumber 
berita penting. Yang sudah 20 tahun 
tidak muncul ke permukaan: Marimutu 
Sinivasan. Si pemilik grup Texmaco 

KAWASAN WISATA ALAM
• 31 pos pengamanan
• 703 personel polisi

KAWASAN WISATA BAHARI
• 18 pos pengamanan 
• 94 personel polisi 

KAWASAN WISATA LAIN 
• 23 pos pengamanan
• 917 personel polisi

Baca Saatnya... Hal 7

Baca Kroni... Hal 7

Baca Ganjar: ... Hal 7 Baca 50 Ribu... Hal 7

Baca Nataru... Hal 7

• Pemeriksaan 
kartu vaksinasi 
minimal dosis 
pertama.

• Tes swab 
antigen meli-
batkan petugas 
kesehatan.

GRAFIS: IRECK OKTAFIANTO/RADAR SOLO


